Sommerferie 2016: Italien og Østrig - 2. del

Anden del: Pfarrwerfen (fortsat fra 1. del)

Billedet er fra Dachstein ca. 2.100 m.o.h.

Torsdag, den 9. juni: Flyttedag til Pfarrwerfen, Salzburgerland, Østrig
Vejret var dårligt, regnvejr hele turen, og vi havde flere udfordringer med vores nye, specielle
camping-GPS, men heldigvis er vi tilstrækkeligt stedkendt til, at vi ikke blev lokket på afveje.
GPS’en ville først have os over det smalle pas, hvor vi var for et par dage siden, så den hoppede
vi ikke på. Senere ved Linz ville den have os til at fortsætte mod øst. Om den havde planer om
biltoget fra Mallnitz til Bad Gastein, eller måske endda hele vejen uden om via Spittal fandt vi
heldigvis aldrig ud af, for ved Linz fortsatte vi mod nord ad den smukke og stejle vej 108 (gennem
Felbertauern-tunnel). Der havde vi kørt før – med campingvogn – helt uden problemer.
Vi kørte ind på Camping
Vierthaler lidt før klokken 2.
Vi fik en hjertelig velkomst af
fru Vierthaler, som trykkede os
alle 4 i hånden, og både hun
og hendes mand sørgede
under hele vores ophold for en
god og hyggelig stemning.
Dagen efter talte vi med en
dansk campist, som var på
transit. Han benytter altid
denne campingplads ”fordi de
altid er så flinke”. Det kan vi
Eva og Sjak fik lejligheden til venstre, og vi fik parcellen lige overfor
fuldt ud tilslutte os.
Vi kom ind på campingpladsen i øsende regnvejr, og der var ikke et telt eller en campingvogn –
kun os. Det var åbenbart pga. vejret, for senere var belægningen ret fin efter årstiden.

Camping Vierthaler:
En temmelig lille og aflang campingplads et par km. fra byen
Pfarrwerfen. Her er hvad der
skal være, og ikke ret meget
mere, bortset fra en nybygget
pavillon, som også er opholdsstue og cafe.

Herover: Pavillonen til venstre. Reception og bolig (gul bygning).
Til højre: Vi ankommer til en helt tom campingplads.
Herunder: Udsigt fra campingpladsen

Campingpladsen ligger centralt for
mange seværdigheder, hvor vi vil
besøge flere de næste dage.
Vejet var som nævnt dårligt, max.
17º og heldagsregn.
Maden: Tortellini med kødsovs.

Fredag, den 10. juni: Grossglockner
Grossglockner Hochalpenstrasse
(35€ for en endags-vignette) har
vi besøgt flere gange før, men
det gør ingenting; det er lige
imponerende hver gang. Og
netop i dag er vejrudsigten tør og
god, så vi begav os op over
bjergene. Der var meget tåge i
den nordlige del af vejen, men
alligevel lidt at kigge på, da der

var Vespa-træf, så det var måske røgen fra 2takterne, der gav al tågen .
Solskins-billedet til venstre: Vejens højeste punkt, Hochtor (2.505
moh) er også grænsen til delstaten Kärnten, som praler med at have
Østrigs bedste vejr, og det holdt bestemt også stik i dag: Vejret
skiftede brat fra tåge til fuldt sol lige nøjagtig på grænsen mellem
Salzburgerland og Kärnten: på denne side af porten var der dejligt
vejr, som holdt hele dagen.

Efter Hochtor går det ned ad bakke
igen (billedet til højre), og ud over de
smukke bjerge er der også andet at
kigge på, bl.a. denne Stausee med
alpin ensian i forgrunden.

Og kløfter med små vandløb og et lille vandfald langt i
baggrunden.
Vores næste mål er Franz Josephs Höhe,
hvor der er udsigt til Grossglockner og til
Pasterze gletscher. Franz Josephs Höhe er
et rigtigt turiststed med restaurant og
parkeringshus. Billedet til venstre er taget fra
P-huset med udsigt til gletscheren og til
Grossglockner – her bag skyer, men det
skulle blive meget bedre: solen kom mere og
mere frem og skyerne forsvandt næsten.
Vi skulle naturligvis ned for at se nærmere på
Pasterze gletscheren, inden den forsvinder helt.
Det er Østrigs største gletscher, ca. 9 km. lang,
men siden midten af 1800-tallet er gletscherens
areal halveret, ligesom de fleste andre gletschere i
Verden – et faktum der desværre bliver ignoreret
af alverdens regeringer. Vi tog gletscherbanen ned
(10,5€) og vandrede resten af vejen ned til selve
gletscheren, noget af en stroppetur.

Vi skal helt ned i bunden (til venstre).
Vi talte heldigvis ikke hverken antallet af
trappetrin eller niveauforskellen i meter,
men der er meget langt ned, og af en eller
anden grund føles det som om, der er
endnu længere op.

Gletscherpositionen i henholdsvis 1975 og 2010 – den forsvinder uhyggeligt hurtigt.

Og her er så på billedet til
venstre Grossglockner –
næsten helt uden skyer.
Det er med sine 3.798 m.
Østrigs højeste bjerg, og
den relative højde er hele
2.423 m., så det ser også
højt ud.

På vejen tilbage ad Grossglockner Hochalpenstrasse kørte vi en smut ind til byen Heiligenblut,
som er en rigtig, lille, idyllisk turistfælde, der ligger inde mellem bjergene med sit smukke, slanke
kirkespir. Selve navnet Heiligenblut har i øvrigt relation til Danmark:
Den danske munk Briccius
vandrede her i år 914 med
en flaske med Kristi blod.
Briccius blev begravet under
en lavine, og der voksede tre
aks op på stedet.
Da man begravede ham ville
det ene ben ikke bliver under
jorden; det var det ben, hvor
han i støvlen havde gemt
flasken med Kristi blod.
Dagens vejr:
Solskin hele dagen. Det bebudede regnvejr sidst på eftermiddag udeblev.
Dagens mad: Tortellini som i går.

Lørdag, den 11. juni: Eisriesenwelt ved Werfen
Vejrudsigten var kedelig, så vi tog op til Verdens største ishuler med offentlig adgang, som ligger i
bjergene over Werfen, kun ca. 10 km fra vores campingplads. Man kører op ad en meget stejl vej
(20%) og ender på en P-plads, hvorfra der er 20 minutters vandring op til kabineliften, som fører
op til 1.575 meter. Herfra vandrer man, igen, op til 1.641 meter, også i ca. 20 minutter.
Inde i selve ishulerne er der ca. 700 trappetrin, som man både skal op ad (til 1.756 meter) og
nedad igen, så det er ligeså godt som at gå i fitness-center, men meget mere spændende.

Venstre: Udsigt til Werfen – der er langt ned. Højre: - og der er langt at gå op til indgangen af hulerne

Venstre: Nu er vi snart ved indgangen, det var hårdt. Højre: - men der er nogen, der har det hårdere end os, f.eks. disse klatrere

Alle billederne på denne side er taget inde i ishulerne. Der er stalagmitter (det er dem, der dannes
nedefra) og stalaktitter (dannes oppefra), som gennem tiderne har dannet forskellige figurer, f.eks.
mammutten (nederst til venstre). Men det hele er under konstant forandring. Rundvisning er med
guide (engelsk og tysk, og begge sprog med samme østrigske accent) og tager ca. 1 time.

Ishulerne blev opdaget i 1879, og først i 1930’erne startede turismen på stedet. Dengang var der
ingen svævebane, og der var ikke trapper inde i hulerne, så de besøgende måtte kravle op ad
bjerget. Ved huleindgangen fik man udleveret bjergbestigningsudstyr.
Efter rundvisningen spiste vi på den øverste restaurant, hvor man skal slås med alpekragerne om
maden, hvis man spiser udendørs. Vejret var imidlertid sådan, at de ikke udgjorde noget problem
for os; vi sad pænt indendørs.

Søndag, den 12. juni: Lichtensteinklamm og Bad Gastein
Om formiddagen besøgte vi slugten Lichtensteinklamm, som ligger ved St. Johann im Pongau
(der er vist mindst 3 St. Johann i Østrig, men denne ligger kun ca. 17 km. fra campingpladsen).

Pia og Jørgen var her i 2004, men det tåler absolut et gensyn.
Man kan komme ca. 1 km. ind i slugten ad de opbyggede stier
og broer. Vi slutter ved vandfaldet, som Eva og Sjak står foran
på billedet til venstre.

Bad Gastein
Om eftermiddag kørte vi de ca. 25 km. til Gasteinertal og fortsatte hele vejen ind gennem den
smukke dal til den inderste by Bad Gastein, hvor biltoget gennem bjerget til Mallnitz starter.
Det tog vi nu ikke med, men tilbragte i stedet et par timer i den flotte, gamle kur- og kulturby.
Dette er simpelthen ”Die Welt von Gestern.” Der er fine, gamle hoteller, kongresbygning, casino
og naturligvis kurbad. Mange berømtheder har gennem tiderne holdt ferie i byen. Allerede i starten
af 1700-tallet var der ofte besøg af Frederik Vilhelm af Preussen, og senere af alt og alle lige fra
Franz Schubert til shahen af Iran Mohamed Reza Pahlevi og forbundskansler Helmuth Kohl.

Her over: Et vue ud over byen. Højre: Otto von Bismarck ferierede her 5 gange
Herunder: Det fine, gamle hotel Mirabel ved kirken er til salg! (NB. Trænger til en kærlig hånd)

Mange berømtheder er blevet
fotograferet foran vandfaldet i
Bad Gastein.
Her er det Eva og Sjak

Det er interessant at forestille sig livet i byen for 100-150 år siden. Det har nok været lidt ligesom
Baden Baden, men Bad Gastein ligger så afsides inde i dalen, at udviklingen er gået uden om.
Vejret: Kun få byger, selvom der var lovet en del nedbør. Temperaturer op til 20º.
Dagens mad: Gryderet med oksekød, grønsager og kartofler.
Dagens dessert: Årets første jordbær, som vi købte på vejen hjem til campingpladsen.

Mandag, den 13. juni: Salzburg
Når vi nu opholder os under 60 km. fra Salzburg, er vi næsten nødt til at besøge byen, så vi tog
bilen ind til den sydlige parkeringsterminal, hvorfra der går bus til centrum.

Her er 2 sikre turistmotiver:
floden Salzach og Mozarts fødehjem.
Herunder: Pia i dybsindig samtale med en hest

Salzburg er flere steder bygget ind i bjerget

Herover: Dirndeln til hverdag og til fest
Herunder: Staatsbrücke med hængelåse. Ude på midten er der stort set ikke plads til flere

Til venstre: Nogle veje går gennem bjerget i Salzburg
Til højre: Ligesom mange steder i Berlin er der også her Stolpersteine – på dansk: snublesten. Det er små messingskilte, som er
mindesmærker for de ofre for nazismen, der boede på stedet. De er placeret mellem brostenene og findes i 20 europæiske lande.
Projektet blev startet i 1992 af en tysk kunstner, og der findes nu over 56.000 Stolpersteine.

Vi spiste på en italiensk restaurant på nordsiden af Salzach (den samme som for 3 år siden, så
det må siges at være vores stamværtshus).
Dagens vejr: Meget blandet: Sol og byger ind imellem, temperaturer fra 22º ned til 14º.

Tirsdag, den 14. juni: Hohenwerfen og Hochkönig
Vores campingplads ligger virkeligt centralt for mange seværdigheder: Vi har ca. 5 km. til borgen
Hohenwerfen, som vi besøger om formiddagen, og 20 km. til bjerget Hochkönig, hvor vi er i
eftermiddag.
Burg Hohenwerfen
Borgen er bl.a. kendt for, at filmen Ørneborgen (1968) blev optaget her. Hohenwerfen blev
formentlig valgt, fordi den ligner en rigtig borg og på trods af, at handlingen udspiller sig i Bayern.

I borgens museum hænger der da også en filmplakat – af den
svenske udgave, af en eller anden grund.

Herover: På trods af vejret var her mange besøgende
Til højre: øverst og nederst: Der gøres klar til falkonershow
Herunder: Lammegrib

Berg Hochkönig

Om eftermiddagen kørte vi til bjerget Hochkönig, der med 2.941 m. er den højeste tinde i Berchtesgaden-alperne, men så højt kommer kun bjergbestigere. Flere af os har (næsten) været her før:
Sjak var her i 1999 for at se på total solformørkelse, og Pia og Jørgen var her i 2004, dvs. vi var
lige kørt op ad bjergvejen, da et voldsomt tordenvejr brød løs, så vi kørte ned med det samme
igen. Men nu skulle det være. Man kører i bil helt op til Arthurhaus (1.502 m) og vi vandrede
derefter til hytten Mittenfeld (1.669 m) og tilbage igen.

Til venstre: Hochkönig gemmer sig vist et sted bag skyerne – de
forsvandt ikke på noget tidspunkt, men vejret blev værre og værre
Herover: Men der er jo altid andet, der kan fotograferes.

Herover: Vores sti
Til højre: Vores udsigt til dalen
Herunder: Efterhånden fik vi et billede af Hochkönig

Til venstre vores hytte Mittenfeld,
hvor vi fik kaffe og kage. Vi var de
eneste gæster, og vi sad pænt i
tørvejr under overdækket tag.
Vejret: Højst 18º, regn meget af tiden
Dagens mad: Stegte kødboller i chilisauce med tomater, løg, hakket
peberfrugt, hvidløg samt ris – til 2
dage, for i morgen skal vi på
heldagstur til:

Onsdag, den 15. juni: Dachstein
Bjergmassivet Dachstein er et af Pia og Jørgens
yndlingssteder her i verden. Vi var her for 4 år siden i
slutningen af juli i 28º varme, så det blev en helt
anden oplevelse denne gang pga. vejret.
Der går en 3-trins svævebane op. Denne gang stod
vi af på første trin, hvor man kan se Mammuthulen og
en ishule. Vi tog Mammuthulen først, da vi havde set
store ishuler for et par dage siden.
Vi tog en guided rundvisning på ca. 1 time.
Mammuthulens indgang

Rundturen er på ca. 1 km., men der er afdækket ca. 71 km. af hulen, som blev opdaget i 1910.
Vi skulle nu bagefter have besøgt ishulen, men droppede den, da vi var bange for ikke at kunne
nå det hele, og det viste sig senere at være en utrolig klog beslutning.

Næste trin med svævebanen går op til Krippenstein (2.100 m), hvor vi vil vandre ned til Gjaidalm
(1.750 m) og svæve derfra op til Krippenstein igen. Men først skal vi naturligvis ud på de
obligatoriske 5fingers og kigge de 1.600 m. ned på den smukke by Hallstatt.
Men først skal vi fordi et lille kapel (herunder)
og Unescos Verdensarv-spiral (til højre).

Endelig er de der så, 5fingers med billedrammen

… og udsigt ned til Hallstatt og Hallstättersee:

Men nu skal der
vandres. Og
sneen gjorde
det til en helt
anden oplevelse
end for 4 år
siden – og turen
meget langsommere

Vi bliver aldrig trætte af at kigge på de grå kalkstensbjerge

Herunder: En lille ishule på vores rute

Til venstre:
Ja, snedriven er
simpelthen
vores sti!

Herunder: Vores obligatoriske blomsterbilleder!

Herover: Navnet Dachstein er velvalgt. Man har fornemmelsen af, måske ikke verdens tag, så i det mindste Østrigs tag.
Herunder: Flere grå kalkstensklipper

Vores rundtur tog ca. 3 timer; det sidste stykke løb vi næsten, for vi var usikre på, hvor længe
svævebanerne kørte. Vi var utroligt heldige: Vi nåede den sidste station Gjaidalm et kvarter før
den sidste tur. Ellers skulle vi have gået det sidste stykke op til Krippenstein (der er 350 meter i
højdeforskel – det havde vi næsten ikke kræfter til), og lejet os ind på hotel der (hvis det da er
muligt – alternativet tør vi næsten ikke tænke på). Godt vi ikke også tog os tid til at se ishulerne
ved første svævebane – så havde vi haft seriøse problemer nu.
Til venstre: Her er vi ved station Gjaid med den
sidste svævebane, som vi lige nåede – ellers
skulle vi have vandret herop (billedet herunder)

Godt nede af bjerget skulle Pia og Jørgen lige vise Eva og Sjak den smukke turistby Hallstatt.
Vi regnede ud, at vi havde travet ca. 18 km. i dag incl. Mammuthulen, og vi var også så trætte, at
vi kun lige akkurat kiggede på byen og kørte hjem igen med det samme.

Her er vi så alligevel i Hallstatt på fransk visit

Ja, det blev så kun til en hal’ Hallstatt denne
gang, inden vores 1 times hjemtur til
campingpladsen.
Dagens vejr: Max. 10º i bjergene, men naturligvis noget lunere i dalene. Tørt på hele vores
vandretur, men regn hele vejen hjem til campingpladsen.
Om aftenen pakkede vi sammen og gjorde klar til vores hjemrejse i morgen.

Torsdag, den 16. juni: Farvel til Pfarrwerfen, transit i Werder uden for Berlin
Afrejse i fint vejr ca. kl. 9. Vejrudsigten lovede 25º i Bayern, så det var næsten synd at køre hjem.
Ingen kontrol ved Salzburg-grænsen; vi så slet ingen i hele ferien før vi kom til Danmark. Regnvejr
fra syd for Nürnberg til Leipzig og tørvejr de sidste 150 km. til Werder. Der var omkørsel i Werder,
hvilket var ret irriterende efter godt 725 km. kørsel. Vi blev indskrevet på Blütencamping Riegelspitze lige efter et dansk ”transit-par”, og det lykkedes de unge mennesker i receptionen at blande
os sammen, så det havde vi meget sjov ud af.
Der var næsten fuldt belagt på den store campingplads, og der var ikke flere ledige hytter, så Sjak
måtte sove i telt. Men ellers fik vi anvist en udmærket plads, hvor vi ikke behøvede at hægte af.
Blütencamping Riegelspitze ligger rigtigt fint ved det store sølandskab sydvest for Berlin, og med
en beliggenhed under 10 km. fra hovedvej 10, ville det være den perfekte transitplads, hvis det
ikke lige var fordi bommen først åbner fra kl. 8, og
man skal afregne ved afrejse pga. depositum for
badekort. Nu kører vi som regel ikke ret tidligt, så
det var ikke noget problem for os.
Vi spiste aftensmad (dagens ret: sandart) på den
udmærkede og billige restaurant lige ved søen.
Der var EM-fodbold, Tyskland-Polen (0-0), så der
var masser af folk, der skulle se TV på
restauranten.

Dagens vejr: 22º da vi ankom til campingpladsen ved 18-tiden.

Fredag, den 17. juni: Hjemtur
Vi bestilte 4 x Campingfrühstück med æg og skinke og det hele på morgenmadsrestauranten.
Vi kom af sted kl. 9 og nåede at handle hos Calles i Rostock inden vi nåede færgen, som skulle
have sejlet kl. 13. Den var 40 minutter forsinket, så vi var først hjemme (i øsende regnvejr) ca.
18.20 efter en tur alt i alt på 4.250 km.
Det har været en fantastisk ferie, som mest har stået i bjergenes tegn, men vi er jo alle 4 rigtigt
glade for bjerge, så vi slutter lige af med et par panoramabilleder fra nogle af favoritstederne:

Tre Cime/Drei Zinnen, Italien

Dachstein, Østrig

Vores rejserute er:
Roth ved Nürnberg (Camping Waldsee), Laives/Leifers (Camping
Steiner), Rasun di Sotto/Niederrasen (Camping Corones), Pfarrwerfen
(Camping Vierthaler) og Werder (Blütencamping Riegelspitze).
Kærlig hilsen fra
lindkvist.nygaard@gmail.com

Sjak

Eva

Pia

Jørgen

